
Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů  

 

Motto: Lovecká hudba je mostem pro přátelství  

 

Zástupci zemských trubačských spolků a národních klubů trubačů (ZS) potvrzují, že chtějí 

spolupracovat při pořádání Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů (MEMT) podle zásad 

uvedených níže v této  

 

DEKLARACI  

1. MEMT se pořádá každý lichý rok. Na pořadateli se dohodnou zástupci ZS. MEMT 

bude pořadatelem organizována jednoduše, skromně a přátelsky. 

2. MEMT se pořádá pro soubory hráčů na lovecké rohy (borlice a parforsní rohy) 

v ladění B a Es. Souborem se rozumí minimálně 4 trubači, maximální počet trubačů 

není omezen. Soubory hrají bez dirigenta a notových stojanů. 

3. Soubory na MEMT deleguje příslušný zemský svaz nebo ZS. Soubory si hradí veškeré 

své náklady s mistrovstvím spojené (doprava, ubytování a strava). Pořadatel MEMT 

hradí náklady na organizaci soutěže a porotce (honoráře, ubytování a stravu porotců). 

Veškerá korespondence mezi účastníky probíhá e-mailem. Jednacím jazykem mezi 

účastníky je jazyk pořadatele a německý jazyk. 

4. Každý ZS je oprávněn delegovat na MEMT společně se souborem jednoho zkušeného 

porotce. 

5. Každý ZS dá bezúplatně k dispozici pro MEMT partitury dvou čtyřhlasých skladeb 

v ladění B a Es, které budou zveřejněny na internetových stránkách MEMT. Z tohoto 

seznamu si účastníci vyberou jako povinné 2 skladby dodané jiným státem. Nástrojové 

rozdělení jednotlivých hlasů provedou soutěžící podle konkrétního nástrojového 

složení souboru. Účastníci hrají dále volitelné skladby, jejichž počet určí pořadatel.  

6. Porotci hodnotí výkony účastníků podle těchto kritérií: 

a. přednes  

b. souhra  

c. ladění  

d. tónová kultura  

e. celkový dojem 

7. V každém kritériu může účastník získat 1 až 5 bodů. 

1 bod = dostatečně  

2 body = dobře  

3 body = velmi dobře  

4 body = výborně  

5 bodů = excelentně  

8. 7. Každý účastník MEMT obdrží účastnický list a odznak. Vítěz v každé kategorii 

získá titul Mistr Evropy.  

 

Tato deklarace byla podepsána v Praze v Rudolfinu 7. 12. 2014 v rámci koncertu České 

myslivecké vánoce. Další ZS se mohou k této deklaraci připojit. 

Podepsali: Radek Šroler (Česká republika), Maciej Strawa (Polsko), Edmund Hatiar 

(Slovensko), Thomas Franke (Německo - Durynsko). Později se k nim připojili: (Německo, 

Bavorsko, Maďarsko). 


